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Este estudo procura compreender os fundamentos contemporâneos da crise em que se viu colocada a escola - sob a forma configurada através de sistemas nacionais de educação Esta concepção de escola se assemelha à concepção adotada por VASCONI (1998: 5): “un concepto amplio referido al llamado ‘sistema educativo’ en su conjunto.” – como instituição que teve origem no contexto da emergência do sistema capitalista de produção e que se moldou pelos parâmetros dos ideais da democracia liberal-burguesa. Esta escola, ou estes sistemas, ganharam maior impulso e vieram a se consolidar efetivamente com o desenvolvimento das forças produtivas, das relações de trabalho assalariado e com a crescente complexificação da vida social urbana, que sobre aquelas relações está assente.
Os referidos sistemas nacionais de educação ou a escola, representam um esforço dos Estados-nacionais em consolidar as bases materiais e espirituais de unificação política e moral das sociedades modernas. O Estado aparece, assim, como o agente político que articula, define e controla a aplicação das leis de funcionamento desses sistemas. Ele é ainda o financiador da maior parte das iniciativas educacionais através de suas instituições oficiais. 
A tese que procuraremos demonstrar defende a seguinte idéia: a crise do sistema capitalista deflagrada no início da década de 1970, complexa e profunda e de proporções inauditas, atingiu os pilares dos sistemas nacionais de educação, pois está transformando as bases do sistema capitalista sobre as quais a escola se assentou, na medida em que modifica os processos de trabalho, torna o trabalho vivo evanescente dentro destes processos e abre uma grave crise na relação assalariada de trabalho.
O outro pilar, dos sistemas nacionais de educação que tem sido atingido é o dos Estados-nacionais. Estes se vêem ameaçados, enquanto uma das bases de sustentação da escola, pelo incrível crescimento do poder das corporações transnacionais e do controle da economia mundial concentrado numa pequena porção de países e empresas, auxiliado pela eliminação das barreiras à circulação do capital. Estes Estados, especialmente os da periferia do sistema, têm perdido gradativamente o poder de definir soberanamente suas políticas de um modo geral e, especificamente, as políticas de educação, justamente por se configurarem como estruturas de comando político nacionais perante uma dinâmica mundializada do capital. (MÉSZÁROS, 1999).
Os sistemas nacionais de educação atingiram níveis de estruturação bastante diferentes de país para país, assim como tem sido desigual o próprio desenvolvimento econômico. Nos países centrais do sistema capitalista mundial, a escola alcançou uma razoável expansão, a ponto de se aproximar, dentro dos limites do sistema, da realização plena da promessa integradora: universalização do ensino, erradicação do analfabetismo, apesar de nunca ter deixado de ser um sistema hierarquizado e dividido, reprodutor da divisão social do trabalho. Já nos países da periferia do sistema capitalista, os avanços não foram tão grandes, mas sempre as camadas sociais exploradas vislumbraram a expansão e democratização da escola porque este era o horizonte inerente ao ideário que servira para balizar as políticas educacionais.
O que consideramos aqui como crise da escola não é mais que a explicitação da incapacidade inerente dos atuais sistemas nacionais de educação, de realizar concretamente aquele ideário, uma vez que se verifica a transformação radical das bases materiais sobre as quais aqueles sistemas de escola estavam assentes. Está ruindo a base material em que se apoiava a escola e, conseqüentemente, pondo em questão as suas promessas integradoras e liberal-democráticas e fazendo ir abaixo todo o horizonte democrático em que se apegavam também os trabalhadores em suas lutas por educação.
Este estudo se propõe a investigar como a escola se coloca dentro da dinâmica do capital mundializado e se articula com as crises estruturais do trabalho assalariado e dos Estados-nacionais.
Um ponto importante dessa discussão são as metamorfoses do mundo do trabalho, que acarretam uma transformação na referência da escola. Estas metamorfoses têm diminuído a participação do trabalho vivo, da relação assalariada formal e aumentado o desemprego, o subemprego, as forma precarizadas de trabalho, os índices de pobreza e exclusão social e aprofundado as contradições sociais.
Outro ponto destacado é a questão dos Estados-nacionais, cuja crise reflete os limites impostos, especialmente aos Estados da periferia capitalista, ao seu estatuto de principal gestor e financiador do sistema escolar.
O atual estágio da acumulação capitalista é marcado pela falência do Estado de bem-estar, do taylorismo-fordismo, e representa um estágio de mundialização e financeirização econômica em que os Estados e o trabalho assalariado já não se mostram como os pilares sólidos e universais capazes de sustentar a retomada da expansão da escola no sentido da expansão segundo o que foi verificado no Pós-Segunda Guerra.
É possível estabelecer um paralelo entre ascensão e crise do fordismo-taylorismo e o correspondente binômio expansão/crise da escola. Obviamente, tanto o primeiro como o segundo movimento (expansão taylorista-fordista e expansão da escola – crise taylorista-fordista e crise da escola) se encontram no interior de uma dinâmica maior, que é justamente o processo de expansão e crise da acumulação do capital. O núcleo da questão, portanto, é justamente a consideração daquele paralelismo e a articulação dele com os demais fenômenos da dinâmica da acumulação.
A atual crise da escola se coloca, portanto, no escopo da crise que se inicia com o fim da “Era de Ouro” HOBSBAWM (1998)., a qual, por sua vez, traz consigo uma quantidade de elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, etc., que demarcam, por que não dizer, uma nova era do desenvolvimento social.
Esta nova complexidade sistêmica ou, dizendo de outro modo, esta nova configuração do metabolismo social MÉSZÁROS (1996, 1999)., caracteriza-se pelo acentuado processo de mundialização do capital, pelo declínio do Estado de bem-estar, pelo crescimento dos índices de pobreza, desemprego e exclusão social em todo o globo, e pela ascensão ao controle político nos mais diversos cantos do mundo de setores políticos conservadores.
Esta nova configuração do sistema do capital e do mapa político traz consigo a desestabilização dos ideais liberal-democráticos da escola, da histórica promessa de escola pública democrática e obrigatória. Este processo de mudanças atinge os pilares em que se basearam a consolidação e expansão da escola, ou seja, a capacidade de gestão e financiamento dos Estados-nacionais de um lado e, de outro, o sistema produtivo de trabalho assalariado que se expandia constantemente e cuja hegemonia frente às demais formas de trabalho era inquestionável.
Tratam-se de dois momentos bastante distintos: o Pós-Segunda Guerra, conhecido como um dos mais prósperos períodos da história do capitalismo, talvez a mais expansionista de todas as demais fases do sistema, com altas taxas de crescimento, que permitiam a satisfação de importantes demandas sociais e, inclusive, o quase pleno emprego; uma época marcada pela produção e consumo massivos - neste momento é quando efetivamente se avança em termos de expansão da escola e se realiza, em muitos países, algo próximo da democratização do acesso, muito embora, é preciso nunca esquecer, tudo isso represente uma realidade circunscrita a determinadas e minoritárias áreas do globo.
Por outra parte, um segundo momento, que nada mais é senão uma conseqüência direta da fase anterior. Nesta fase, a concorrência capitalista comanda um processo de retirada dos capitais para o setor financeiro, obriga as empresas a diminuírem os custos de produção, acirrando ainda mais a competição no campo do desenvolvimento científico e tecnológico, cuja conseqüência, na lógica do sistema, é o desemprego em massa.
Dá-se, neste momento, a queda das taxas de crescimento e dos índices de lucratividade, por sua vez favorecendo o ataque às conquistas sociais, levado em frente pelos setores políticos conservadores que ascenderam ao poder em importantes países. É aqui que se localizam as chamadas “políticas neoliberais”, o ataque às conquistas sociais, às organizações representativas das classes trabalhadoras e à participação política destas - no bojo disso tudo o ataque à educação através de cortes de gastos públicas e privatizações.
Portanto, a chamada ofensiva conservadora deve ser observada em sintonia com a tentativa de retomada dos altos patamares de acumulação, nunca como um movimento político autônomo, realizado pela mente perversa dos direitistas.
Com o fim da “Era de Ouro”, ergue-se um cenário caracterizado por relações políticas, econômicas, sociais, etc., absolutamente desfavoráveis às maiorias sociais. Aumenta a polarização social, crescem os índices de desemprego, não mais como um fenômeno circunstancial, mas como aspecto estrutural da nova fase de acumulação. Os investimentos produtivos diminuem drasticamente, passando a predominar os investimentos especulativos. O fim da regulação fordista e da produção voltada para o consumo de massa, altera todo o quadro econômico tanto no que diz respeito ao emprego, quanto ao consumo. O alto desenvolvimento científico e tecnológico movimentado pela concorrência, situado dentro da racionalidade do capital, aprofunda a situação do desemprego. É toda uma cadeia sistêmica que se orienta pela racionalidade da acumulação, que tem acelerado o processo que marginaliza e exclui grandes parcelas de indivíduos. É neste contexto que perdem terreno valores como democracia, bem público, bem-estar social, tão caros às classes trabalhadoras.
CHESNAIS (1996) aponta que uma das conseqüências do processo da mundialização do capital é o da destruição de postos de trabalho em proporção superior à criação de novos empregos; um fenômeno que resulta da total mobilidade do capital, que pode investir ou desinvestir a qualquer momento em qualquer mercado, independente da nacionalidade, ao sabor da sua ânsia de acumular e das vantagens oferecidas.
Ora, com a desregulamentação e liberalização dos mercados, num momento em que a concorrência capitalista com sua voracidade extrapola todas as fronteiras, as políticas de combate ao desemprego perderam muito de seu sentido, pois
“a mobilidade do capital permite que as empresas obriguem os países a alinharem suas legislações trabalhistas e de proteção social àquelas do Estado onde forem mais favoráveis a elas (isto é, onde a proteção for mais fraca). Essa mobilidade tende necessariamente a limitar a eficácia de medidas como a redução de tempo de trabalho, se não puderem ser impostas às empresas por toda parte - ou, pelo menos, nos principais países - onde estas sejam suscetíveis de se localizarem.” (CHESNAIS, 1996: 304).
Além da desregulamentação e liberalização econômica, é preciso considerar ainda o fato de uma boa quantidade de postos de trabalho terem desaparecido sob a “racionalização” produtiva forçosamente promovida pela pressão competitiva que obriga o capital a reduzir custos, automatizando e eliminando postos de trabalho.
O fim da forma capitalista de acumulação que se baseou no taylorismo-fordismo gerou uma nova condição do trabalho, criou uma realidade ainda mais contraditória, na qual convivem a mais avançada tecnologia, ao lado da forma mais bárbara de exploração da força de trabalho, uma realidade que combina processos de trabalho pautados em atividades complexas, salários competitivos, direitos e “benefícios” trabalhistas, com a existência, ao mesmo tempo, de desemprego, subemprego, precarização, baixíssimos salários, desqualificação e exclusão social Segundo RIFKIN (1995), como conseqüência de todo esse processo de transformações no mundo do trabalho, pode-se falar de algo em torno de 35 milhões de desempregados e mais 15 milhões de subempregados na OCDE. Além disso, lembra o autor, na mesma OCDE, 35% dos recém-graduados são obrigados a aceitar empregos que não requerem o mínimo de qualificação.
Ainda sobre os paradóxos do desenvolvimento contraditório do capitalismo contemporâneo: “Na Inglaterra em 1995 o trabalho temporário abrangia 7% da população ativa. Neste país o trabalho infantil alcançava, no início de 1998, 2,1 milhões de jovens de 6 a 16 anos dos quais 500 mil tinham menos de 13 anos.” Este país ainda conseguiu que a “Comissão Européia anulasse uma lei que estabelecia um limite de 12 horas semanais para o trabalho de crianças menores de 14 anos, ampliando este limite para 17 horas.” (BEINSTEIN, 2001).. A nova condição do trabalho guarda uma relação bastante estreita com a crise atual da escola pois, como já foi dito, o trabalho assalariado se constituía como um dos seus pilares fundamentais.
A criação de uma imensa camada da população mundial que perdeu empregos ou corre riscos de perdê-los com a recessão, o incremento tecnológico e a mundialização da economia, que está fadada a viver às margens do trabalho regular e formal, da boa educação, do consumo de bens materiais e culturais, etc., é talvez a mais importante das grandes questões que põem em xeque o modelo de escola pelo qual tanto se lutou e cuja versão mais aproximada dos interesses dos trabalhadores se construiu no Pós-Segunda Guerra - portanto, em um contexto sócio-político-econômico que já não existe mais. Não mais existe nem tampouco há probabilidade de que volte a existir. Uma série de condições históricas impedem o desiderato do retorno à “Era de Ouro”. Para citar dois fatos da maior importância que realizam aquele impedimento: um é o esgotamento ecológico que, como observa ALTVATER (1995), não suportaria a retomada do padrão de produção e consumo fordista, senão para uma casta reduzidíssima. Outro, seria justamente a improbabilidade de haver uma desvalorização massiva de capitais, a pré-condição que estava presente no pós-guerra. (TEIXEIRA, 1995: 27), (Ver também MANDEL, 1990).
As transformações econômicas, políticas, científicas, tecnológicas, produtivas das últimas décadas são de tal vulto, de tal grau de profundidade e amplitude “Segundo Ellen Wood, trata-se da fase em que transformações econômicas, as mudanças na produção e nos mercados, as mudanças culturais, geralmente associadas ao termo ‘pós-modernismo’, estariam, em verdade, conformando um momento de maturação e universalização do capitalismo, muito mais do que um trânsito da ‘modernidade’ para a ‘pós-modernidade’.”(ANTUNES, 1999: 48). dentro do atual estágio societário que justificam a reflexão de MÉSZÁROS segundo a qual o atual estágio representa possivelmente uma reviravolta na raison d’etre do sistema capitalista. “Ressalta-se, porém, que essa superação (das barreiras que impediam a dominação do capital sobre o trabalho) não permite ao capital se afirmar como sujeito absoluto, no sentido forte do absoluto hegeliano. E não o pode porque os meios aos quais ele recorre para impor sua dominação sobre a sociedade são, ao mesmo tempo, negadores desse absoluto. Realmente, para erigir-se como força que aspira a tudo dominar, o capital precisa desenvolver, incondicionalmente, as forças produtivas. Ao fazê-lo, ele ‘nega’ as bases de sua própria valorização: o trabalho vivo como criador de valor.” (TEIXEIRA, 1995, p. 29). 
Assim, a crise do regime de acumulação fordista não representa apenas um novo estágio societal, marcado pelas mais novas invenções tecnológicas, mas uma fase em que a sociedade humana, em sua esmagadora maioria, experimenta o lado mais amargo dos custos do desenvolvimento e sofisticação de um sistema destrutivo e excludente.
Como observa ANTUNES, apoiado em MÉSZÁROS (1996), com a reestruturação produtiva capitalista, que exclui uma boa quantidade de países do processo de reprodução do grande capital, tem se acentuado o caráter destrutivo do sistema do capital:
“Portanto, em meio a tanta destruição de forças produtivas, da natureza e do meio ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho que tem enormes contingentes precarizados ou mesmo à margem do processo produtivo, elevando a intensidade dos níveis de desemprego estrutural.” (ANTUNES, 1999, p. 33) (grifo do autor).
Dentro do amplo processo de transformações da reestruturação capitalista, talvez a mais significativa, que se constitui no núcleo que irradia a força motriz deste processo, e que incide diretamente sobre a escola, parece ser exatamente as transformações do “mundo do trabalho”, precisamente no que diz respeito ao fato apontado acima por ANTUNES, ou seja, em relação à incrível destruição de força produtiva na forma de força humana de trabalho. 
Se, de um lado, o fordismo-taylorismo oferecia muitos postos de trabalho, mas desperdiçava o talento humano, subutilizando-o ENGUITA (1989)., de outro, na nova fase da dinâmica mundializada da acumulação do capital há um enorme desperdício não só qualitativo, mas também quantitativo de força de trabalho.
A reprodução ampliada do capital MÉSZÁROS (1996) analisa muito bem esta questão. Segundo ele, o sistema produtor de mercadorias atingiu um estágio em que o ciclo reprodutivo pode ser cumprido sem o consumo de massas, mas através da acelerada diminuição do tempo de utilidade das mercadorias e da simples dissipação de força produtiva. Ou seja, o consumo não precisa ser necessariamente expandido, mas intensificado. Já para HOBSBAWM (1998), as massas apenas deixam de ser essenciais para a produção, mas permaneceram essenciais como consumidoras. (É importante destacar que não se trata de qualquer consumo mas do consumo de ponta). já não precisa do consumo de massa, nem tampouco se baseia na produção em massa, portanto, está fora de questão a larga incorporação de “exércitos de trabalhadores”, conseqüentemente, a função social e econômica da escola, cuja expansão esteve associada à dinâmica econômica e social do fordismo-taylorismo e do Estado de bem-estar é posta em discussão. O ideal de escola universal, igualitária, progressista, pública e gratuita, que tinha no trabalho assalariado um dos seus pilares fundamentais torna-se, portanto, obsoleto, pelo menos segundo os discursos apologistas do mercado.
Neste contexto, nesta nova etapa da acumulação capitalista, os investimentos sociais são cada vez mais exíguos, os governos não se propõem - e não é por mera opção política, por serem neoliberais, como se estas políticas ditas neoliberais estivessem descoladas de um processo material - a fazer altos investimentos num sistema de escola que já não encontra ressonância na atual dinâmica econômica e social, ou seja, relembrando ENGUITA (1991, 1996), investindo num sistema de escola que entrou em descompasso com o mundo do trabalho.
O discurso ideológico dos setores hegemônicos tentam explicar o desemprego pela excessiva regulamentação do mercado de trabalho e, em segundo lugar, pela obsolescência dos sistemas educacionais frente aos novos métodos de trabalho. Apesar das medidas de desregulamentação do mercado de trabalho e das reformas educacionais que vêm sendo realizadas ao longo das últimas décadas visando “adaptar” os sistemas de educação à nova realidade do mercado, os índices de desemprego insistem em não cair, criando a desconfiança no diagnóstico feito e na receita usada. Segundo aponta DEDECCA (1996: 19-20).,
“A maioria dos governos dos países desenvolvidos elevou seus gastos em educação e formação profissional (...) Após uma década e meia de adoção desta opção política, observa-se que tais reformas foram acompanhadas da deterioração crescente das condições de emprego nos diversos países.” 
Isto demonstra, em primeiro lugar, que a educação jamais poderá ser responsabilizada por tragédias sociais como o desemprego contemporâneo e que os imperativos econômicos, responsáveis pela deterioração das condições de emprego não serão dominados apenas por políticas de educação; em segundo lugar, vale destacar, os gastos dos governos em educação, via de regra, são orientados pelas mesmas políticas que privilegiam a “saúde” do capital, desta maneira, os gastos em educação se mostram prisioneiros de um movimento excludente e, portanto, incapazes de reverter o quadro do desemprego.
É de tal maneira predominante no mercado de trabalho o desemprego, a precarização social, etc., que a valorização da educação nos discursos apologistas do capital assume, muitas vezes, um caráter mistificador, na medida em que parecem muito mais interessados em legitimar a degradação do trabalho do que, efetivamente, interessados em qualificar a maior parte da força de trabalho e educar dignamente as classes trabalhadoras, como faz parecer.
O que não aparece naqueles discursos é a idéia de que, em tempos de economia mundializada e acumulação flexível, as reais e concretas exigências dos processos de produção de bens e serviços referem-se a um contingente muito pequeno de indivíduos qualificados, relativamente comparado com a maior parte da economia mundial, em que os trabalhadores não precisam dominar os altos comandos tecnológicos. 
A respeito da valorização da educação nos discursos dos setores socialmente dominantes, SEGNINI se mostra um tanto céptica e questiona se a 
“relação direta, sem ou com pálidas mediações, que tem sido estabelecida entre educação, trabalho e desenvolvimento, tão apregoada nos últimos tempos, não se constitui muito mais num processo social de legitimação das mudanças do mercado de trabalho, via desemprego e precarização social, do que uma real e concreta exigência dos processos de produção de bens e serviços, em tempos de economia mundializada e acumulação flexível, tal como a define Harvey.” (SEGNINI, 1998: 1). 
Para a autora,
“A flexibilização da força de trabalho (contratos de tempo parcial, subcontratação, terceirização, etc...) inscreve-se no mesmo processo que articula o discurso por maiores níveis de escolaridade para os trabalhadores que permanecem empregados e que ocupam postos de trabalho considerados essenciais para os processos produtivos nos quais se inserem.” (Idem, ibidem.). 
SEGNINI aponta alguns fatos, dados empíricos do mercado de trabalho, que impõem dificuldades para o discurso dos setores socialmente dominantes que apostam na valorização da educação: a) crescente desemprego de trabalhadores escolarizados; b) crescimento concomitante dos índices de escolaridade e de desemprego dos jovens (30%); c) o deslocamento de empresas para regiões mais pobres, em busca de mão-de-obra mais barata, por que mais pobre e menos escolarizada; d) o número de trabalhadores atingidos positivamente pelas mudanças no trabalho é ínfimo e está circunscrito ao “setor de ponta”. (SEGNINI, 1998).
O quadro apresentado pela autora é suficiente para demonstrar que o discurso dominante por mais educação, fundamentado nas necessidades do mercado de trabalho, é mistificador na medida em que coloca num só bojo toda a massa de trabalhadores indistintamente, como se todos fossem merecedores da mesma atenção. Evidentemente que a educação dos milhões de degradados que estão às margens do trabalho formal não será tão valorizada quanto a educação da parcela empregada e/ou empregável TORRES, 1999 dá uma boa idéia dessa situação ao analisar a redução dos propósitos da Educação Para Todos acordados na Conferência de Jomtien em 1990..
O discurso do capital e de seus representantes sobre educação esconde uma realidade complexa da escola e do mundo do trabalho em que o peso social e político dos indivíduos é bem desigual. Os esforços empreendidos pelo Estado e pelo capital em termos de educação não são no sentido de oferecer à grande massa de trabalhadores a mais alta qualificação na perspectiva de uma ampla absorção desta massa por empregos formais. Os esforços desses setores são no sentido de adaptar a escola à realidade da produção flexível, do desemprego, da informalidade, da precarização, etc. Enquanto, de um lado, existe uma parcela da mão-de-obra que precisa estar apta a trabalhar nos processos produtivos avançados, em empregos regulares, de outro, existe uma massa que deve ser preparada (ou despreparada) teórica e praticamente (além de convencida de que não possui méritos suficientes) para outra coisa senão “ganhar a vida” em formas marginais de trabalho, sem direitos e garantias e desprotegida pelo Estado.
Se nos reportarmos à pirâmide ocupacional apresentada por STEFFAN (1995) Trabalhando com dados do início dos anos 1990, o autor encontra no México o seguinte quadro: para uma PEA de 34 a 37 milhões de pessoas, 27% estão no setor primário, 22% no setor industrial e 51% nos serviços. Os desempregados são 18% da PEA e de 40% a 60% são os que estão em empregos precários.
Do ponto de vista ocupacional, o autor coloca que no cume da pirâmide estão os altos cargos de condução do Estado e da economia, que correspondem à faixa entre 0,1% e 0,3%. Logo abaixo, está o estrato médio de condução de empresas e do Estado (engenheiros, advogados, economistas, administradores), em torno de 10% a 15% da PEA. Mais abaixo, vem o pessoal da montagem industrial, setor primário e terciário, entre 20% a 30%. O restante, que fica entre 45% e 75% são subempregados, desempregados e o lumpenproletariat, uma massa de superpopulação relativa que age pressionando os salários para baixo.
Do ponto de vista da correspondência educacional, teríamos para o primeiro grupo (0,1% a 0,3%) escolas privadas e do exterior. Para o segundo (10% a 15%), universidades privadas ou públicas. Para o terceiro (20% a 30%), educação primária e secundária. E para o quarto grupo (45% a 75%) educação primária incompleta (2 a 3 anos) e analfabetismo. poderemos verificar muito claramente o conteúdo da valorização da educação dos discursos dominantes. Ou seja, uma educação tão desigual e combinada quanto se mostra desigual e combinado o mundo do trabalho.
É possível considerar, então, que a educação acompanha a dialética da continuidade/descontinuidade das metamorfoses do mundo do trabalho ANTUNES (1999).. Certamente os investimentos em educação de que falou DEDECCA (Op. Cit.), não foram gastos na tentativa do resgate da dignidade da massa de desempregados e excluídos. 
O papel e a situação dos Estados-nacionais também se alteram dentro da dinâmica mundializada do capital. O rompimento dos mecanismos de regulação e das fronteiras nacionais para a livre circulação do capital (predominantemente financeiro), fez com que o mercado mundial assumisse proporções tais que os Estados periféricos perderam, de uma vez por todas, quaisquer resquícios de soberania que possuíssem e, mesmo aqueles mais poderosos, são obrigados a buscar barganhas com o capital financeiro em situações amplamente favoráveis a este último.
De acordo com o que nos ensina ARRIGHI (1998), não é cabível a tese que decreta a crise geral dos Estados-nacionais, o que ocorre, ao contrário, é um processo de acirrada concorrência do capital, de predominância financeira, desregulamentado e mundializado em que uns Estados se fortalecem em detrimento de outros, pois trata-se de um jogo de forças entre os mesmos.
Por outro lado, se não se pode falar de uma crise geral dos Estados-nacionais é plausível reconhecer que a financeirização e mundialização da economia criaram uma relação diferente entre o capital e os Estados. De um lado, temos os Estados periféricos cada vez mais endividados, submetidos aos credores internacionais e aos organismos internacionais de controle político e econômico, cujos interesses se fundem, isto é, estrangulados pelos mecanismos econômicos e políticos do capital e suas agências. De outro, encontramos os Estados do centro do capitalismo sem a mesma capacidade de regulação do capital e precisando fazer o máximo de concessões ao capital financeiro e às grandes corporações capitalistas, impondo para o conjunto da sociedade políticas de cortes de gastos sociais, desregulamentando o mercado de trabalho, enfraquecendo os mecanismos de proteção trabalhista, etc. De modo que, mesmo os Estados vencedores deste jogo de forças, o são apenas quando se associam de maneira submissa ao grande capital, oferecendo as vantagens necessárias a este em troca de deter no universo econômico do seu “domínio” o maior volume de investimentos de capital, mesmo que especulativos.
Há diferenças significativas entre o grau de soberania dos Estados-nacionais. Porém, é certo que, definitivamente, a mundialização da economia impõe determinados parâmetros e limites econômicos e políticos aos Estados-nacionais, mesmo para os mais estáveis.
Se nos reportarmos às teses de MÉSZÁROS (1999), veremos que é fato que os Estados, de caráter nacional, indistintamente, se encontram diante de um poder maior que o que eles representam individualmente, ou seja, o capital mundializado e o mercado mundial integrado. O incrível fortalecimento das mega-corporações, cuja quantidade de riquezas que controlam supera muitas das economias de certos Estados, impõe limites bastante claros para o funcionamento destes.
Porém, é importante destacar que, obviamente, os mais diferentes Estados-nacionais não se encontram na mesma situação, com o mesmo poder de barganha e o mesmo grau de soberania frente ao mercado mundial dominado por um punhado de poderosas corporações econômicas.
É claro que os Estados que representam as principais economias se diferenciam amplamente daqueles que representam economias periféricas. Por uma série de fatores, não apenas econômicos, mas também históricos, políticos, culturais, existe uma vertiginosa diferença entre os Estados no que se refere à capacidade de auto-determinação de suas políticas internas.
Um ponto, no entanto, unifica os diferentes Estados: o fato de que todos, em última instância, são reféns do movimento de acumulação mundializado do capital. Esta colocação segue a indicação de MÉSZÁROS segundo a qual o desenvolvimento histórico apresenta uma profunda contradição entre a tendência à mundialização do capital de um lado, e o controle político de caráter nacional realizado pelos Estados, de outro. Sendo que o primeiro pólo da contradição, de longe, aparece como o mais forte. Isto quer dizer que, apesar das enormes diferenças constatáveis, todos se movem dentro dos limites impostos pelo capital mundializado, apenas com a ressalva de que estes limites são mais estreitos para uns que para outros.
A existência destes limites impostos mesmo aos Estados das potências do capitalismo, pode ser demonstrado pela simples observação da atuação dos governos de esquerda ou centro-esquerda que ascenderam ao poder nos últimos anos na Europa. “A tendência em questão é a metamorfose que vem sofrendo o ‘capitalismo avançado’, da configuração que assumiu no pós-guerra, sintetizada pelo ‘estado de bem-estar’ (com sua ideologia de ‘benefícios universais de previdência social’ e a concomitante rejeição do ‘atestado de pobreza’), para sua nova realidade de ‘previdência social dirigida’: o eufemismo que ora designa o atestado de pobreza, sob o cínico pretexto de ‘eficiência econômica’ e ‘racionalidade’, e adotado mesmo pelo antigo adversário social-democrata sob o slogan de ‘novo realismo’.” (MÉSZÁROS, 1999: 94) (grifo nosso).
Países com boa tradição de assistência social, de política de emprego e de salários estão sendo forçados a abandonar os trilhos do bem-estar social Analisando o caso, um intelectual de filiação ideológica insuspeita como GREIDER (1998: 409) aponta: “Em termos militares, o mercado livre armou um amplo ataque com um movimento de pinças, contra o estado do bem-estar social moderno e está progredindo nos esforços para desmantelá-lo. Um dos flancos do ataque é formado pela dívida, o crescente endividamento dos governos mais ricos incapazes de arcar com os custos sociais há muito tempo estabelecidos. O outro flanco é a saída do capital – a evasão de empresas e investidores para outros locais cada vez que as nações deixam de reduzir os custos elevados que o estado do bem-estar social impõe às empresas e ao mercado de trabalho. À medida que esses dois flancos se estreitam, cada um deles faz a situação piorar para as sociedades que estão sendo atacadas, aumentando as fileiras de cidadãos dependentes e o custo da resistência.”. 
A crise dos Estados-nacionais não significa a desnecessidade destes, nem representa uma crise numa pretensa super-estrutura como esfera apartada mas, exatamente, um impasse fundamental da própria dinâmica do capital entre as estruturas reprodutivas materiais e suas formações estatais (MÉSZÁROS, 1999). 
Por isso não faz sentido se falar de fim dos Estados-nacionais, muito ao contrário. Eles cumprem função decisiva na colaboração com o capital. Nem os Estados-nacionais perderam sua importância com a mundialização da economia, nem tampouco as políticas neoliberais os tornam menos importantes. Voltando a GREIDER (1998: 440), ele coloca que:
“Por outro lado, o estado moderno existe, hoje, com habilidades e poderes que a maioria dos estados nacionais não possuía no início do século XX, e o próprio capitalismo passou a depender delas. O velho choque entre mercado e sociedade questionava uma versão genuína do laissez-faire econômico que se viu totalmente comprometida pelo que ocorreu subseqüentemente na história. O comércio e as finanças podem querer diminuir a presença social do estado, mas não eliminar um estado que, afinal de contas, subsidia, protege e promove os interesses do capital.”
CHOMSKY também está atento à colaboração estatal, a despeito da cantilena neoliberal da não-intervenção do Estado na economia. O quadro pode ser muito bem apresentado se resgatarmos uma expressão usada por MARX (1989), assim, diríamos que o mercado tem o caráter de um “jogo de dados viciados”. Citando um estudo da OCDE de 1992:
“a concorrência oligopolítica e a interação estratégica entre empresas e governos, antes que a mão invisível das forças de mercado, condicionam hoje as vantagens competitivas e a divisão internacional do trabalho nas indústrias de alta tecnologia.” (Apud, CHOMSKY, 1999:44).
É neste contexto que se pode dizer que as políticas de educação, cada vez mais, se submetem direta ou indiretamente aos interesses competitivos do mercado mundial. E isto não se dá meramente por uma escolha política dos governos mas, fundamentalmente, como parte de uma dinâmica mais complexa em que o processo de acumulação segue como principal força histórica estruturante.
A situação dos Estados periféricos, por exemplo, dentro das atuais circunstâncias econômicas e políticas é dramática, pois não subsistem sem os “auxílios” das grandes agências do capital. Para obter esses auxílios, contudo, os Estados são obrigados a prestar genuflexões àquelas agências Pode-se ter uma idéia da relação asfixiante imposta aos países periféricos pelos organismos internacionais, no caso brasileiro recente, pelo documento O impacto do FMI na educação brasileira, 1999. . É difícil vislumbrar, mantidas as atuais circunstâncias, a possibilidade objetiva de esses Estados periféricos conseguirem investir razoavelmente em políticas sociais. Por outro lado, se recorrem aos “auxílios” das agências do capital mundializado, estão irremediavelmente enredados na cadeia rígida do endividamento e sujeitos aos desígnios que lhes são impostos.
A única possibilidade de qualquer Estado periférico poder investir efetivamente em educação, no sentido de fazer avançar a construção de um sistema educacional realmente democrático e integrador é rompendo com a cadeia do endividamento e da submissão aos desígnios do Banco Mundial. Fora dessa alternativa, a “margem de manobra” que resta aos Estados-nacionais periféricos dentro das circunstâncias atuais é pouco significativa.
O caráter estrutural da crise da escola e sua intrincada relação com os fatores da dinâmica do capital mundializado, coloca para os “de baixo” que não cabe apenas resistir à tendência da escola de abandonar a promessa integradora, de se afastar mesmo das promessas liberal-democráticas, na medida em que é “reorganizada” em função das novas exigências da dinâmica mundializada do capital. Será inócua essa resistência se não for fundamentada num projeto alternativo, isto é, sem a construção de um projeto que se confronte ampla e radicalmente com aquela dinâmica, um projeto em que a escola possa se apoiar numa dinâmica social, econômica e política alternativa, na qual o trabalho e o Estado possam política e materialmente sustentar uma efetiva e profunda democratização da escola. Sem esse enfrentamento amplo, toda e qualquer iniciativa de resistência dificilmente adquirirá consistência.
Por esta perspectiva de análise, a reconstrução da escola impõe a discussão e o enfrentamento de aspectos estruturais os quais se envolvem necessária e diretamente com a própria dinâmica mundializada do capital. Ansiar pela radicalização do caráter democrático da escola implica o choque direto com a dinâmica mundializada do capital. Mesmo a simples retomada da linha de desenvolvimento da "era de ouro", uma vez possível, bateria de frente com aquela dinâmica.
Um projeto de escola dos “de baixo”, terá de ser mais que um projeto de escola apenas, pois terá contra si não só uma ofensiva política conservadora, mas uma complexidade de fatores que pretendem restaurar as condições de acumulação segundo os interesses do capital.
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